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Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі

спеціальним статусом, який утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18

березня 2015 року № 118. Національне агентство забезпечує формування та реалізує державну

антикорупційну політику діяльність якого регламентується Законом України «Про запобігання корупції».

До повноважень Національного агентства, зокрема, належать: проведення аналізу: стану запобігання та

протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування у сфері

запобігання та протидії корупції; здійснення у порядку та в межах, визначених законом, державного

контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування статутної діяльності

політичних партій та інші повноваження визначені законом.

Національне агентство з питань запобігання

корупції у межах визначених Законом України

«Про запобігання корупції» та іншими законами є

відповідальним перед Верховною Радою України і

підконтрольним їй та підзвітний Кабінету

Міністрів України.
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        Національне агентство з питань запобігання корупції (ЄДРПОУ 40381452), як юридичну особу зареєстровано

30.03.2016 року, місцезнаходження якого за КОАТУУ 01103, м. Київ, Печерський район, бульвар Дружби Народів,

28. Національне агентство, для проведення операцій із коштами загального фонду державного бюджету, має 2

реєстраційні рахунки, які відкриті в Державній казначейській службі України, а саме: № 35217036093634 - за

КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері запобігання корупції»; № 35210044093634 - за КПКВК

6331020 «Фінансування статутної діяльності партій». Залишок коштів на реєстраційних рахунках, станом на

01.01.2020 року, становить 0.00 грн.

        Національне агентство, для проведення операцій із коштами спеціального фонду державного бюджету, має 2

спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриті в Державній казначейській службі України, а саме:

№35229336093634 – за КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері запобігання корупції» платні

послуги, залишок коштів станом на 01.01.2020 становить 0,00 грн; №35222236093634 – за КПКВК 6331010

«Керівництво та управління у сфері запобігання корупції» інші джерела власних надходжень. Залишок коштів на

цьому рахунку станом на 01.01.2020 року, становить 218,00 грн. (кошти отримані від утилізації списаного майна).

        Крім того, Національне агентство має 2 небюджетні рахунки, які відкриті в Державній казначейській службі

України, а саме: № 37115028093634 - для проведення операцій по розрахунках з виплати допомоги і компенсацій

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та для проведення операцій за розрахунками

з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів Фонду

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; № 37319028093634 - для розрахунків із

депонентами. Залишок коштів на рахунках станом на 01.01.2020 року складає 0,00 грн.

        Також, Національне агентство, для проведення розрахунків у іноземній валюті з працівниками, що

направляються у закордонні відрядження, має відкриті валютні рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №

25201056200992, на якому обліковуються долари США та № 25202056200504, на якому обліковуються євро.

Іноземна валюта закуповується за рахунок виділених асигнувань загального фонду державного бюджету за

КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері запобігання корупції». Залишок коштів станом на 01.01.2020

року на валютних рахунках становить 0,00 грн. Інші поточні та валютні рахунки в установах банків відсутні.

        Облік доходів. Доходи за бюджетними асигнуваннями. Згідно звіту за формами № 2д «Звіт про надходження

та використання коштів загального фонду» (далі - форма №2д) КПКВК 6331010 та КПКВК 6331020 на

реєстраційні рахунки Національного агентства надійшло коштів у сумі 569 036 275.81 грн., що зазначено у графі 7

«Надійшло коштів за звітний період (рік)» форми № 2д за КПКВК 6331010 та КПКВК 6331020, а саме: кошти

загального фонду, отримані для здійснення видатків за КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері

запобігання корупції» - 193 965 575.81 грн.; кошти загального фонду, отримані для здійснення видатків за КПКВК

6331020 «Фінансування статутної діяльності політичних партій» - 375 070 700,00 грн.

        Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному фонду складає 525 683 872 грн. та

відображена в рядку 2010 «Бюджетні асигнування» розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс

«Звіт про фінансові результати» за мінусом: - вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі 36 593 068

грн., що включаються до первісної вартості необоротних активів КПКВК 6331010 КЕКВ 2210 – 742 075,88 грн.,
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КЕКВ 3110 – 25 996 244 грн., КЕКВ 3122 – 8 955 247 грн., КЕКВ 3160 – 899 500 грн.

        Доходи, отримані за іншими джерелами власних надходжень.

        У звіті за формою № 4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень» (далі - форма №4-2д) КПКВК 6331010 у графі 8 «Надійшло коштів за звітний період (рік)»

відображено суму 4 458 640,00 грн., із неї КЕКВ 2210 у сумі 2 040,00 грн. – вартість дарунків, одержаних як

подарунки установі в натуральній формі та КЕКВ 3160 у сумі 4 456 600 грн. – первісна вартість переданої

Міністерством юстиції України до сфери управління Національного агентства з питань запобігання корупції бази

даних «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» у натуральній формі.

        Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків у натуральній формі відображених у сумі 2 040

грн. у рядку 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» розділу І Фінансовий результат діяльності форми № 2-

дс «Звіт про фінансові результати» за мінусом: - вилучених з доходів за необмінними операціями вартості майна,

що включається до первісної вартості необоротних активів у сумі 4 456 600 грн.

        Доходи, отримані як плата за послуги

        В звіті за формою № 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за

послуги» (далі -форма № 4-1д) КПКВК 6331010 у графі 9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображено

суму 218,00 грн. Зазначені кошти надійшли в жовтні 2019 від утилізації списаного майна.

        Дохід отриманий від утилізації списаного майна відображено у рядку 2030 «Доходи від продажу активів»

розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати» в сумі 218 грн.

         Облік витрат. Сума витрат склала 160 163 998 грн., що відображена у рядку 2210 «Витрати на виконання

бюджетних програм» розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за

мінусом: 1) витрат на відрядження (КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження») у сумі 304 501 грн., які відображені у

рядку 2250 «Інші витрати за обмінними операціями» розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс

«Звіт про фінансові результати»; 2) інших поточних видатків у сумі 368 476 336 грн., які відображені у рядку 2310

«Інші витрати за необмінними операціями», а саме: - КЕКВ 2800 «Інші поточні податки» у сумі 164 972 грн.

(судовий збір, пеня, безспірне списання); - КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) у сумі 368 311 634 грн. (витрати, пов’язані з фінансуванням статутної діяльності

політичних партій). Загальна сума витрат, відображена у рядку 2380 «Усього витрат» розділу І. Фінансовий

результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати» – 528 944 835 грн.,

         в тому числі: 1) витрати за обмінними операціями – 160 468 499 грн., з них: - витрати на виконання

бюджетних програм – 160 163 998 грн. (витрати на оплату праці – 109 185 720 грн.; відрахування на соціальні

заходи – 23 038 912 грн.; матеріальні витрати – 25 109 077 грн.; амортизація – 2 830 289 грн.); - інші витрати за

обмінними операціями – 304 501 грн. (витрати на відрядження); 2) витрати за необмінними операціями – 368 476

336 грн. (судовий збір, пеня, безспірне списання, витрати, пов’язані з фінансуванням статутної діяльності

політичних партій).

        Облік розрахунків. 

        Розрахунки по загальному фонду. Згідно Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) за

загальним фондом КПКВК 6331010: Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року склала 109 995,00 грн.

(КЕКВ 2210 –109 995,00 грн. - передплата періодичних видань на 2020 рік, яка була проведена у грудні 2019 року

(витрати майбутніх періодів). У порівнянні з початком року дебіторська заборгованість збільшилась на 11 283,59

грн., тобто на 11 відсотків. Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року

за загальним фондом відсутня.

        Розрахунки по спеціальному фонду. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020

року за спеціальним фондом відсутня.

        Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року за спеціальним

фондом відсутня.

        Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису. Дебіторська та кредиторська

заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена в додатку 26 «Довідка про

дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про

заборгованість за бюджетними коштами». Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року склала 553

580,80 грн., а саме: 1) 132 751,72 грн. – розрахунки з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Зазначена

заборгованість взята на облік в Державній казначейській службі України; 2) 420 829.08 грн. – розрахунки за

претензіями. Національне агентство у грудні 2019 року (лист від 19.12.2019 № 111-09/85344/19 ) пред’явило

претензію ТОВ «Алтаюр», яке відповідно до укладеного договору від 21.12.2018 № 127/18 було генеральним

підрядником щодо виконання робіт з будівництва відомчого центру обробки даних з технічним переоснащенням

інженерних мереж. Роботи відповідно до укладеного договору повинні бути виконані до 31.08.2019. Претензію

пред’явлено у зв’язку із невчасним виконанням робіт. Зазначена заборгованість не взята на облік в Державній

казначейській службі України.

        Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року склала 553 580,80 грн., а саме: 1) 132 751,72 грн. –

розрахунки з працівниками з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється
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за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, з них: за

платежами до бюджету – 9 977,27 грн. (податок з доходів фізичних осіб у сумі – 21 186,03 грн. та військовий збір

у сумі – 1 765,49 грн.); - за розрахунками з оплати праці – 109 800,20 грн. (не виплачена допомога по тимчасовій

непрацездатності за грудень 2019 року). Зазначена заборгованість взята на облік в Державній казначейській

службі України;

        2) 420 829.08 грн. – розрахунки за претензіями. Зазначена сума відповідно до Бюджетного кодексу України

підлягає перерахуванню до державного бюджету після сплати дебітором. У зв’язку з невчасним виконанням робіт

(прострочення понад тридцять днів) за договором від 21.12.2018 № 127/18 Національне агентство пред’явило

ТОВ «Алтаюр», яке було Генеральним підрядником щодо виконання робіт з будівництва відомчого центру

обробки даних претензію. Зазначена заборгованість не взята на облік в Державній казначейській службі України.

        Фінансовий результат. Фінансовий результат станом на 01.01.2019 року складав – (- 6 315 137 грн.).

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду ( - 3 258 705 грн.) (Сума наведена в рядку 2390

Профіцит/ дефіцит за звітний період розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про

фінансові результати»).

        Зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді становить 18 071 грн.,

що пояснюється списанням основних засобів на суму 30 245,69 грн. (з них: 22 753,83 грн. – списання основних

засобів, 7 491,86 грн. - перенесення печаток і штампів на рахунок малоцінних та швидкозношуваних предметів

відповідно до вимог НП(С)БО) та збільшенням первісної вартості основних засобів на суму ( - 12 000,00 грн.) за

рахунок запасів, оприбуткованих у попередньому звітному році, а також у зв’язку з приведенням у відповідність

до вимог НП(С)БО обліку та використання печаток та штампів в Національному агентстві з питань запобігання

корупції на суму  178,08 грн.

        Фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду (-9 555 771 грн.), який

відображено у графі 4 рядка 1420 «Фінансовий результат» Пасиву Балансу (форма № 1-дс).

        Форма 3-дс «звіт про рух грошових коштів»

        Рух коштів у результаті операційної діяльності: сума бюджетних асигнувань складає 525 683 872 грн., яка

знайшла відображення у рядку 3000 «Бюджетні асигнування» за мінусом суми  грн. (вилучених з доходів звітного

періоду асигнувань у сумі витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів КПКВК 6331010

КЕКВ 2210 – 742 075,88грн., КЕКВ 3110 – 25 996 244 грн., КЕКВ 3122 – 8 955 247 грн., КЕКВ 3160 – 899 500 грн.

        У рядку 3090 «Інші надходження» відображено суму 1 784 158 грн., яка складається з надходжень коштів від

ФСС з ТВП, відшкодування ЧАЕС та надходження депонованих відпускних.

        У рядку 3180 «Інші витрати» відображено суму 1 784 158 грн., яка складається з проведених розрахунків з

працівниками депонованих відпускних, лікарняних за рахунок ФСС з ТВП, виплати відпускних ЧАЕС та коштів,

повернутих на рахунок ФСС з ТВП як невикористані у сумі 1083 грн.

        Чистий рух коштів за звітних період складає ( - 55 346 грн.), що пояснюється залишком поштових марок на

кінець року на суму 39 127 грн. та коштами в сумі 218 грн., отриманими від утилізації списаного майна (рядок

3425). Сума рядку 3425 графи 4 відображена у рядку 1160 графи 3 форми № 1-дс.

        Суми фінансування статутної діяльності політичних партій КЕКВ 2610 у сумі 368 311 364 грн. та витрати на

сплату судового збору, пені КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у сумі 164 972 грн. відображені у рядку 3130

«Інші витрати за необмінними операціями».

        Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:

        У рядку 3230 №Надходження цільового фінансування» відображено суму 36 593 068 грн.

        Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» 

        Зміни в капіталі за 2019 рік становлять 54 314 739 грн.(рядок 4290 «Інші зміни в капіталі гр.3 «Внесений

капітал»);, що відбулися за рахунок:

        - списання основних засобів на суму (- 30 246 грн.);

        - придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів на суму

54 344 985 грн.

        Форма 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»

        За 2019 рік надійшло основних засобів на загальну суму - 47 144 465 грн., в т.ч. машини і обладнання 30 544

744 грн., інструменти, прилади , інвентар – 17 890 грн., інші основні засоби – 15 239 627 грн., малоцінні

необоротні матеріальні активи – 1 342 204 грн.

        Сума нарахованої амортизації за 2019 рік складає – 2 830 289 грн., та відображена у рядку 180 гр.12

«Нарахована амортизація за звітний рік».

        Первісна (переоцінена) вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 73 624 846 грн. Знос на

кінець року складає 10 749 984 грн.

        Амортизація на нематеріальні активи, які обліковуються на балансі на загальну суму 10 924 196 грн., за 2019

рік не нараховувалась у зв’язку з невизначеним строком корисності використання.

        За 2019 рік надходження виробничих запасів складає 1 836 210 грн. Всього вибуття - 2 227 686 грн., з них 2

213 072 грн. - витрачено на потреби установи та 12 000 грн. збільшено первісну вартість основного засобу.
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        Балансова вартість виробничих запасів на кінець року складає 1 044 873 грн. (ряд.500 гр.6).

        Сума активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні установи та обліковуються на позабалансовому

рахунку 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» на кінець року складає

206 097 грн.

        Інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів. 

        Відкрито асигнувань у звітному періоді за КПКВК 6331010 194 497 000,00 грн. Касові видатки за звітний

період 193 965 575,81 грн. Відсоток використання відкритих асигнувань становить 99,7%. Причинами

невикористаних відкритих асигнувань є: КЕКВ 2111 (79,52 грн.) – економія по заробітній платі, КЕКВ 2120 (333

788,06 грн.) – у зв’язку з перевищенням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та за рахунок нарахувань єдиного соціального внеску на

заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210 (30 150,28 грн.) КЕКВ 2240 (93 020,16 грн.) –

за результатами проведених процедур закупівель, КЕКВ 2250 (398,75 грн.) – у зв’язку з економим витрачанням

працівниками Національного агентства коштів під час відряджень та тим, що не всі заплановані відрядження

відбулися, КЕКВ 2270 (57 351,63 грн., із них: КЕКВ 2271 (31 451,50 грн.), КЕКВ 2272 (3 256,61 грн.), КЕКВ 2273

(22 622,12 грн.), КЕКВ 2275 (21,40 грн.) – у зв’язку з економним використанням комунальних послуг та

енергоносіїв, КЕКВ 2800 (16 527,41 грн.) – у зв’язку із меншою кількістю судових зборів та затримкою розглядів

деяких справ у судах, КЕКВ 3110 (55,60 грн.) та КЕКВ 3122 (52,78 грн.) – у зв’язку з економією коштів за

результатами проведених процедур закупівель.

        Відкрито асигнувань за КПКВК 6331020 – 375 070 700,00 грн. Касові видатки складають 368 311 363,77 грн.

Відсоток використаних відкритих асигнувань становить 98,2%. Залишок відкритих асигнувань – 6 759 336,23 грн.

Причиною невикористаних відкритих асигнувань є повернення політичною партією «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»

залишку невикористаних бюджетних коштів, наданих для державного фінансування її статутної діяльності.

        У звітному періоді попередження та протоколи порушення бюджетного законодавства Державною

казначейською службою України не складались.

Керівник Новак НВ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Коваленко ОМ

" 15 " січня 2020р.
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